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SYNSPUNKT 3

mennesker?

Viktige
kraftsentre
Er kontemplasjon og bønn fornuftig
bruk av tid og krefter?
KLARTEKST
KIM LARSEN
Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen
Bergen

I YTRE Sandviken i Bergen finnes det et lite kloster.
Der feires det messer hver dag. I et enkelt, men vakkert kirkerom på Marias Minde ber søstrene av Det
Hellige Kors sine bønner. Jeg har vært så heldig å få
være med på noen av disse daglige messefeiringene.
Å TREKKE seg tilbake i bønn og stillhet, med fokus
på Gud og hans kjærlighet som omgir og nærer mennesket, har en lang tradisjon i kirkens historie. Kirken
har alltid verdsatt slike kontemplative ordener, for de
«kaster glans over Guds folk med hellighets rike frukt
og inspirerer ved sitt eksempel … slik er de Kirkens
pryd og et kildevell av himmelsk nåde.» (Perfectae
Caritas – dekret fra Det annet vatikankonsil).

LIVSKVALITET: «Mennesket, ikke milliarder», sa
Erna Solberg i valgkampen. – Dersom dette skal
være mer enn ord til festtalene, må vi vite hvordan vi innretter samfunnet slik at enkeltmenneskers livskvalitet kommer først, skriver Erik Lunde.

PRINSIPPET OM å trekke seg tilbake for å komme
nærmere Gud, høres kanskje litt rart ut i vår tid, og
man kan lure på om dette er fornuftig bruk av tid
og krefter. Hadde det ikke vært bedre om de jobbet i verden, for verden, blant menneskene og for
den gode sak?
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SELVSAGT GJØR mange nonner og munker også
det. Det finnes flere klostre som har en slik utadrettet misjon, og kirken har alltid anerkjent det store
behovet for et aktivt diakonalt arbeid i verden. I St.
Paul kirke i Bergen for eksempel har vi fire nonner
fra Missionaries of Charity (også kalt «Mor Teresasøstrene»), som virker blant våre mest utsatte i byen.

sin konservative, verdiorienterte
og immaterielle ideologiske tradisjon, være de første til å hilse
forslaget velkommen. I stedet
møter de forslaget som visjonsløse revisorer. Kanskje er dette
et uttrykk for at partiets økonomiske liberalister i stadig større
grad preger Høyres idépolitikk?
«Mennesket, ikke milliarder»,
var Erna Solbergs slagord før
forrige stortingsvalg. Det er et
verdibudskap som skaper forbindelseslinjer mellom konservative og kristendemokrater. Men
dersom dette skal være mer enn
ord til festtalene, må vi vite hvordan vi innretter samfunnet slik
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Gjennomgangsmelodien er at det
er «tøv» å måle
folks «lykke».

at enkeltmenneskers livskvalitet
kommer først. Bak tanken om en
brutto nasjonal livskvalitet ligger nettopp en erkjennelse av at
menneskets verdighet er viktigere enn vekstrater og økonomiske
nøkkeltall.
Som Robert Kennedy sa i 1968:
«Bruttonasjonalproduktet måler
alt, bortsett fra det som gjør livet
verdt å leve».
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SITATET

BÅDE DE utadrettede klostrene og de mer tilbaketrukne kommunitetene hjelper mennesker. Gjennom
bønn for verden og praktisk omsorg for den enkeltes
nød, sorg og smerte, blir de viktige kraftsentre i vår tid.
NONNENE I Ytre Sandviken lever nettopp i dette
spenningsfeltet mellom kontemplasjon og aksjon. De
minner meg om noe helt sentralt i kristendommen,
nemlig Jesu egen oppfordring til sine venner: «Kom
med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og
hvil dere litt!»
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De tøffeste
damene er de som
får mest pepper. Der en
mann er dedikert, blir en
kvinne en bitch.

Stortingsrepresentant Anette
Trettebergstuen, Ap, til Blikk
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Samfunnet er på god
vei ut av religionens
klør. Men kristne politikere
og muslimske konservative fortsetter kampen
mot individets frihet.
Anlov Mathiesen
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